
 Silnik  MF 5608   MF 5609   MF 5610

Moc maksymalna(wg ISO 14396) KM/kW przy 2000 

obr.min. silnika
 85/63,5  95/71,0 105/78,0

Moc znamionowa KM/kw przy 2200 obr./min/ silnika  80/59,9  90/67,0  100/74,6

Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy 1600 

obr./min. silnika
 363  405  413

 Silnik

 Przekładnia napędowa

 Typ

Liczba przełożeń  4  4  4

Zautomatyzowane zakresy   4   4  4

Minimalna prędkość jazdy (km/h) przy 1400 obr./min. 

silnika*
 1,3  1,3 1,3 

Opcjonalnie biegi super pełzające 

Minimalna prędkość jazdy (km/h) prz 1400 obr./min. 

silnika* z biegami super pełzającymi
 0,1  0,1  0,1

 Tylny Napęd W.O.M

 Obsługa / Kontrola

 Standardowe prędkości obrotowe napędu W.O.M

 Obroty silnika, na których jest uzyskiwana prędkość 

obrotowa W.O.M 540 i 1000

 Obroty silnika, na których jest uzyskiwana prędkość 

oborotwa W.O.M 540 Eco

 Końcówka wałka przekaźnika mocy 

 Standardowo 

 Układ hydraliczny 

 Maksymalny wydatek oleju - Pompa 1

 Standardowy maksymalny wydatek oleju - Pompa 2

 Opcjonalny wydatek oleju - Pompa 3

 Kontrola łaczonego wydatku  

 Maksymalne ciśnienie (bar)

 Standardowa liczba zaworów hydralicznych

 Opcjonalna liczba zaworów hydralicznych

 Tylny podnośnik

 Kontrola

 Maksymalny udzwig podnośnika(kg)

 Ramiona dolne

 Przedni podnośnik

 Maksymalny udźwig podnośnika(kg)

 Przedni napęd W.O.M

 Typ

 Prędkośc obrotowa W.O.M. (obr./min.)

 Hamulce

 Typ

 Mechanizm różnicowy

Typ

Dane techniczne Massey Ferguson z serii 5600 silnik AGCO Power 3-cylindrowy

 1 000

 Elektro-hydraliczne / Chłodzone olejem

 Blokada "Hydralock" tylnej i prezdniej osi

4 300 

 Końcówki hakowe (Kat. II)

 2 500

Niezależny / Elektro-hydrauliczny / 6 wpustów 

 W pełni automatyczna

 200

 3

 4

Elektroniczna (wysokość/głebokość, kontrola siły uciągu, 

 32 l/min dla układu kierowniczego, hamulcowego 

 58 l/min dla zaworów hydralicznych i tylnego podnośnika

 58 l/min dla tylnego podnośnika + 42 l/min dla zaworów 

 Wydatek obu pomp można połączyć i uzyskać w sumie 

(np. : dla obsługi ładowacza czołowego)

 540 / 540 Eco / 1000

 2000

 1560

 6 i 21 wpustów

AGCO POWER z układem wtryskowym Common Rail

Dyna-4 - 16 przełożeń do jazdy do przodu/16 przełożeń do 

 32x32

 Niezależna / Kontrola elektro-hydraliczna
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Ogumienie

Przód 380/85 R24   380/85 R24  380/70 R24

Tył 460/85 R34   460/85 R34  480/70 R34

 Wagi i rozmiary

Waga, ze standardowym wyposażeniem oferowanym 

w Polce, bez paliwa , z obciążnikami przednimi (kg)
5 110   5 110  5 110

 Długość całkowita od wspornika pzednich 

obciążników do końca ramion tylnego podnośnika 

ustawionych w poziomie(mm)

4253   4253  4253

 Kabina standardowa ze standardowym dachem (mm) 2747  2747  2747

 Kabina obniżona z dachem "Slimline" (mm) 2611   2611  2611

 Kabina obniżona z dachem "Visio" (mm) 2709   2709  2709

 Rozstaw osi (mm) 2460   2460  2460

 Średnica zawracania (m) 7,9   7,9  7,9

 Pojemność zbiornika paliwa (litry) 160  160  160

 MF 5608  MF 5609  MF 5610

 Silnik

 Grzałka bloku silnika · · ·

 Przekładnia napędowa

 System AutoDrive · · ·

 Biegi super pełzające  · · ·

 Środowisko operatora

 Klimatyzacja manualna · · ·

 Obrotowy fotel operatora z amortyzacja 

pneumatyczną
· · ·

 Automatyczny fotel operatora z amortyzacją 

pneumatyczna i dynamicznym tłumieniem drgań
· · ·

 Radio - MP3 - gniazdo SD - gniazdo USB · · ·

 Radio - CD - MP3 - Egualizer, bluetooth, gniazdo USB i 

gniazdo "aux"
· · ·

 Mechaniczna amortyzacja kabiny · · ·

Dach "Visio" · · ·

Dach "Slimline" · · ·

 Otwierany luk dachowy · · ·

 AGCOMMAND (telemetria) · · ·

Przygotowanie do zamontaowania ładowacza 

czołowego, z mechanicznym joystickiem 

wielofunkcyjnym 

· · ·

 Silnik  MF 5611   MF 5612   MF 5613

 Moc maksymalna(wg ISO 14396) KM/kW przy 2000 

obr.min. silnika
110  120 130

 Moc znamionowa KW/kw przy 2200 obr./min. silnika 105 115 125

Dane techniczne Massey Ferguson z serii 5600 silnik AGCO Power 4-cylindrowy 

 Wysokość (ze standardowym ogumieniem, zalezna od marki ogumienia, ciśnenia i obciążenia)

 Wyposażenie opcjonalne
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Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy 1600 

obr./min. silnika
 468  502 545

 Silnik

 Przekładnia napędowa

 Typ

Liczba przełożeń  4/6 4/6  4/6 

Zautomatyzowane zakresy   4  4  4

Minimalna prędkość jazdy (km/h) przy 1400 obr./min. 

silnika*
 1.3/1.1  1.3/1.1    1.3/1.1

Opcjonalnie biegi super pełzające 

Minimalna prędkość jazdy (km/h) prz 1400 obr./min. 

silnika* z biegami super pełzającymi
 0,1/0,09  0,1/0,09  0,1/0,09

 Tryb "ECO"

 Tylny Napęd W.O.M

 Obsługa / Kontrola

 Standardowe prędkości obrotowe napędu W.O.M

 Obroty silnika, na których jest uzyskiwana prędkość 

obrotowa W.O.M 540 i 1000

 Obroty silnika, na których jest uzyskiwana prędkość 

oborotwa W.O.M 540 Eco

 Końcówka wałka przekaźnika mocy 

 Standardowo 

 Układ hydraliczny 

 Maksymalny wydatek oleju - Pompa 1

 Standardowy maksymalny wydatek oleju - Pompa 2

 Opcjonalny wydatek oleju - Pompa 3

 Kontrola łaczonego wydatku

Opcjonalny maxymalny wydatek

 Maksymalne ciśnienie (bar)

 Standardowa liczba zaworów hydralicznych

 Opcjonalna liczba zaworów hydralicznych

 Tylny podnośnik

 Kontrola

 Maksymalny udzwig podnośnika(kg)

 Ramiona dolne

 Przedni podnośnik

 Maksymalny udźwig podnośnika(kg)

 Przedni napęd W.O.M

 Typ

 Prędkośc obrotowa W.O.M. (obr./min.)

 Hamulce

Niezależny / Elektro-hydrauliczny / 6 wpustów 

 1 000

Elektroniczna (wysokość/głebokość, kontrola siły uciągu, 

kontrola mieszana "Intermix", maksymalnej wysokości, 

szybkość opuszczania, amortyzacja wstrząsów) 

5 200

 Końcówki hakowe (Kat. III)

 2 500

 W pełni automatyczna

Zmienno wydadkowa

 200

3

 4

 32 l/min dla układu kierowniczego, hamulcowego 

mechanizmu rożnicowego, napędu W.O.M i napędu na 4 

koła 

 58 l/min dla zaworów hydralicznych i tylnego podnośnika

 58 l/min dla tylnego podnośnika + 42 l/min dla zaworów 

hydralicznych

 Wydatek obu pomp można połączyć i uzyskać w sumie 

wydatek 100l/min dla zaworów hydralicznych

(np. : dla obsługi ładowacza czołowego)

 Niezależna / Kontrola elektro-hydraliczna

 540 / 540 Eco / 1000

 2000

 1560

 6 i 21 wpustów

AGCO POWER z układem wtryskowym Common Rail 

Dyna-4 - 16 x 16 lub Dyna-6 - 24 przełożeń do jazdy do 

przodu/24 przełożeń do jazdy do tyłu. Dźwignia Power 

Control obsługiwana lewą ręką

 32x32/48x48

 Prędkośc maksymalna przy zredukowanych obrotach 

silnika
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 Typ

 Mechanizm różnicowy

Typ

Ogumienie

Przód 380/85 R24   380/85 R24  380/70 R24

Tył 460/85 R34   460/85 R34  480/70 R34

 Wagi i rozmiary

Waga, ze standardowym wyposażeniem oferowanym 

w Polce, bez paliwa , z obciążnikami przednimi (kg)
5 500  5 500  5 500

 Długość całkowita od wspornika pzednich 

obciążników do końca ramion tylnego podnośnika 

ustawionych w poziomie(mm)

4771  4771 4771

 Kabina standardowa ze standardowym dachem (mm) 2779  2822  2822

 Kabina obniżona z dachem "Slimline" (mm) 2617   2660  2660

 Kabina obniżona z dachem "Visio" (mm) 2719   2719  2719

 Rozstaw osi (mm) 2550  2550  2550

 Średnica zawracania (m) 8,5   8,5  8,5

 Pojemność zbiornika paliwa (litry) 180 180  180

 MF 5611  MF 5612  MF 5613

 Silnik

 Grzałka bloku silnika · · ·

 Przekładnia napędowa

 System AutoDrive · · ·

 Biegi super pełzające  · · ·

 Środowisko operatora

 Klimatyzacja manualna · · ·

 Obrotowy fotel operatora z amortyzacja 

pneumatyczną
· · ·

 Automatyczny fotel operatora z amortyzacją 

pneumatyczna i dynamicznym tłumieniem drgań
· · ·

 Radio - MP3 - gniazdo SD - gniazdo USB · · ·

 Radio - CD - MP3 - Egualizer, bluetooth, gniazdo USB i 

gniazdo "aux"
· · ·

 Mechaniczna amortyzacja kabiny · · ·

Dach "Visio" · · ·

Dach "Slimline" · · ·

 Otwierany luk dachowy · · ·

 AGCOMMAND (telemetria) · · ·

Przygotowanie do zamontaowania ładowacza 

czołowego, z mechanicznym joystickiem 

wielofunkcyjnym 

· · ·

 Wyposażenie opcjonalne

 Wysokość (ze standardowym ogumieniem, zalezna od marki ogumienia, ciśnenia i obciążenia)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Dane techniczne, wymiary i ciężar mogą się zmienić i nie są wiążące.Ilustracje mogą odbiegać

od rzeczywistości i mogą się na nich znajdować elementy znajdujące się nawyposażeniu dodatkowym. Odnośnie wyposażenia

technicznego, prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcąmaszyn Massey Ferguson. Na zdjęciach, czasami, zostały zdjęte osłony i

elementy zabezpieczające w celu lepszegoprzedstawienia działania. Wszystkie maszyny znajdujące się w ofercie są zgodne z aktualnie

obowiązującymi normamidotyczącymi maszyn rolniczych. Strona internetowa nie stanowi oferty handlowej.

 Elektro-hydraliczne / Chłodzone olejem

 Blokada "Hydralock" tylnej i prezdniej osi
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